
(1) Назва частини
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1.стандартний гвинт 1/4
2. Ручка замка для QR 
пластини
3. роз'єм ручки
4. ручка
5. піхва для ручки
6. запобіжний вимикач

7. важіль блокування нахилу
8. Важіль блокування каструлі
9. піддувна пластина
10. стопорна гайка 
центральної колони
11. ніжка штатива
12. кнопка регулювання кута

13. ноги
14. еастенер
15. відкидний замок
16. ніготь стопи
17. центральна колона
18. гачок

（2）Параметр

Модель Матеріал Tрубки Вага 
Нава

нтаже
ння 

Голов
ка 

Секції Складений

Комплект
MTT501CF

Карбон 29.5-19 2,75 10 801 4 66 60-170

Поради: Ручне вимірювання має похибку 1-2 см. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту,

щоб дізнатися більше. Будь ласка зрозумій.

（3）Деталі упаковки
немає ім'я кількість використовувати

1 Головка рідини 1 801 голова
2 QR майданчик 1 /
3 Ніжки штатива 1 /
4 Набір інструментів 1 Для обслуговування

（4）Використовуйте метод
1. Монтаж обладнання 
Поверніть фіксатор проти годинникової стрілки, щоб 

звільнити майданчик.
 ②Натисніть на запобіжник та вийміть майданчик
 ③виберіть гвинти 1/4 або 3/8 залежно від обладнання, що

використовується, і їх можна зафіксувати за допомогою 
пам'ятної монети. 

④Вставте майданчик у порожнину головки у напрямку 
стрілки на нижній панелі. 

2. Встановлення аксесуарів
До зовнішнього різьбового отвору можна підключити 

дисплей, освітлення та інше обладнання.
3. Регулювання рідинної голівки
① Кути нахилу +90°/-70°, вибираюсь і фіксуюсь бічним 

регулятором нахилу. 
②Горизонтальне панорамування зйомки доступне на 360 

градусів, настроївши важіль блокування 
панорамування. 

 Інструкція з використання штативу MTT501

Дякую для вибору бренду miliboo. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед
використанням.

Фіксатор безпеки 

Выньте QR-пластину 

Замок для QR 
пластини

Ручка 

Встановлення QR-пластини 



4. Виріб не вимагає комплектації мастилом. Не додавайте непридатні мастила без дозволу. За
необхідності використовуйте стандартне мастило.
5. Не розбирайте цей виріб самостійно під керівництвом непрофесіоналів.
6. Щоб забезпечити особисту безпеку, не піддавайте напругі або сильним хімічним речовинам
при використанні цього продукту.
7.  Не  використовуйте  надмірну  силу,  щоб  уникнути  пошкодження  компонентів  під  час
регулювання пристрою.
8. Не перевищуйте максимальну вантажопідйомність.
9.  Не  дозволяйте  виробу  довго  перебувати  на  сонці  та  не  залишайте  його  у
високотемпературному автомобілі або під склом протягом тривалого часу.
10. Під час роботи не залишайте виріб без нагляду в громадському місці, яке може призвести до
небезпеки доступу дитини. 
11. У разі дефектного товару, будь ласка, напишіть у службу підтримки.

（6）Загальний метод виявлення та обробки несправностей
Явище несправності можлива причина Підхід

Ножна трубка вільно ковзає
Пряжка не застібається

добре
Закріпіть застібку або зафіксуйте застібку

за допомогою середнього ключа

Гра плавної головки
Головка рідини і штатив
не встановлено добре.

Поверніть рідинну головку до рівня та
надійно заблокуйте важіль блокування

панорамування. 

Відкрийте трубку для ніжки
пряжки і не може впасти

самостійно

Сторонні предмети між
стінкою стопи трубки, або
блокування перекидного

замка занадто туго

Перевірте, чи немає в ньому сторонніх
предметів, або послабте перекидний

замок належним чином.

Пластину швидкого зняття не
можна зняти

Ручка замка не
ослаблена/

Забудь безпека преса
перемикач

Послабте ручку блокування та натисніть
запобіжний вимикач

В той самий час 

Після завантаження
обладнання, головка рідини

нахиляється вперед або
відкидається назад

Положення плити
швидкого завантаження

не підходить

Відрегулюйте переднє і заднє положення
швидкознімної пластини

Поки головка рідини знаходиться в
горизонтальному стані

Швидкороз'ємну пластину
вставити неможливо, або
запобіжний болт втрачає

захисну дію.

Напрямок вставки
швидкознімної пластини

неправильний

Тримайте стрілки внизу швидкознімної
пластини в тому ж напрямку, що й голова.

（7）Пропозиції та думки щодо продукції 
Якщо у вас є коментарі або пропозиції щодо цього продукту, ви можете зв'язатися з нами, щоб 

надіслати нам відгук. Ваша думка є цінним ресурсом для нашого зростання, ми будемо вдячні! 
Домашня сторінка: http://www.miliboo.com.ua
 

（4）Використовуйте метод
4. Вбудований бульбашковий рівень

Коли бульбашка знаходиться в середньому положенні, 
штатив знаходиться перпендикулярно горизонтальній 
площині.

5. Вирівняйте обрій використовуючи півсферу

Послабте регулятор напівсфери, вирівняйте положення 
головки штатива горизонтально, пляшечка знаходиться в 
середньому положенні.

6. Розкладіть та складіть секції ніг.

Відкрийте замок секції та посуньте вниз/вгору секції ніг.

7. Регулювання висоти штативу

Відкрийте замок, щоб зрушити секції, та закрийте замок 
відповідно до необхідної висоти, щоб зафіксувати висоту 
штатива. Використовуйте центральну колону для 
регулювання висоти штатива.

Розсуньте секції штатива відносно одна до одної під 
потрібним кутом. Виберіть фіксований кут.

8. Зберіть монопод

Штативи можна використовувати як монопод. Відкрутіть 
секцію у напрямку, вказаному значком, зніміть центальну 
колону і скрутіть із секцією.

9. Використання шипів на опорах

На м'якому ґрунті можна використовувати шип, щоб 
підвищити стійкість штатива. Поверніть гумову частину 
конвертованого шипа, щоб перемикатися між шипом та 
гумовою ніжкою. Під час перемикання переконайтеся, що 
він повернений у положення, де його неможливо 
повернути, але не застосовуйте грубу силу, щоб уникнути 
пошкодження. 

（5) Зверніть увагу

2. Перебуваючи у вологому, брудному, запиленому 
середовищі, протріть штатив сухою ганчіркою після 
використання; у дощовому середовищі, після використання,
будь ласка, повністю розкладіть секції, доки внутрішня 
частина трубки для ніжки не висохне, а потім складіть.

 Інструкція з використання штативу MTT501

Дякую для вибору бренду miliboo. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед
використанням.

Нахил та панорамування

Швидке вирівнювання

Регулювання кута
Регулювання висоти 

Шипи та гумові ніжки 
Перетворення 

1.Не працюйте при температурі нижче мінус 20C 

та температурі вище 70C


